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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.5| 2016/2017
22. 12. 2016

1. Pokuty STK:
STK uděluje pokutu družstvu SK Toužim ve výši Kč 100,- (2 x 50,-) za nedodržení Rozpisu
krajských soutěží bod č. 21 (nevyplnění konečného výsledku v registru v den utkání do 22:00 h,
Divize – 10. a 11. kolo) v souladu s platným sazebníkem pokut. Pokuta je splatná do 3 týdnů od
vydání těchto Zpráv. Číslo účtu 78-2460100247/0100, VS 3440300314. Doklad o zaplacení pokuty
zaslat poštou nebo mailem předsedovi STK.
STK uděluje pokutu družstvu SKST Cheb „B“ ve výši Kč 100,- (2 x 50,-) za nedodržení Rozpisu
krajských soutěží bod č. 21 (nevyplnění konečného výsledku v registru v den utkání do 22:00 h, KP2
– 10. a 11. kolo) v souladu s platným sazebníkem pokut. Pokuta je splatná do 3 týdnů od vydání
těchto Zpráv. Číslo účtu 78-2460100247/0100, VS 3440201414. Doklad o zaplacení pokuty zaslat
poštou nebo mailem předsedovi STK.

2. Informace komise STK:
Komise STK předložila na schůzi dne 14.12.2016 Výkonnému výboru KKSST zprávu o průběhu
krajských mistrovských soutěžích (Divize, KP1, KP2) za první polovinu sezóny, která byla dne
11.12.2016 odehrána. Soutěže probíhají prozatím plynule, bez nutnosti zásahů Komise STK. Byla
zmíněna mírná kritika za řádně vyplňování výsledků v den utkání do 22:00 h, což je povinností
každého domácího družstva. Apeluje na oddíl TJ Slovan Karlovy Vary, který je poslední, jenž zasílá
výsledky v papírové podobě prostřednictvím České pošty, s. p. Ostatní oddíly/kluby již plně přešly na
elektronickou podobu komunikace, kterou STK upřednostňuje.
Komise STK rovněž připomíná výjimky, které jsou dány rozpisem krajských soutěží:
čl. 322.01 a), b), c) – Ponechává se v původním znění podl
čl. 331.03 – Hráči musí nastoupit a odehrát první zápas v jednotných dresech. Při výměně dresu v
dalších zápasech musí dres odpovídat pravidlům stolního tenisu.
čl. 330.25 – Soupisky zůstávají v původní podobě, bez ohledu na skutečnost, že hráč v základu
družstva v první polovině nenastoupil k žádnému utkání.
čl. 338.09 – Je přípustné, aby vrchním rozhodčím byl závodník, který v utkání hraje. Viz bod č. 19.
tohoto rozpisu.
čl. 3.2.3.3. – Ohraničení hracího prostoru ohrádkami - v přihlášce do soutěže může oddíl požádat o
výjimku s uvedením důvodu. Viz bod č. 4. tohoto rozpisu.
čl. 330.24 b); ba) - Hráč, který není uveden na žádném žebříčku v ČR může být uveden max. na 3
soupiskách.
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3. Pořadatelství akcí KKSST:
VV KKSST v příloze zasílá aktualizovaný seznam akcí pořádaný KKSST. Zároveň žádá jednotlivé
oddíly/kluby, zdali svým aktivním přístupem nepomohou svou organizací a pořadatelstvím dalším
oddílům, které se již pravidelně a dlouhodobě podílejí na pořádání akcí. Zbývá doplnit pořadatele na
Krajské kolo poháru KKSST dospělých a rovněž pro Oblastní finále ZPČ poháru v kategorii
dospělých a staršího žactva.

4. Krajské přebory dospělých:
TJ Slavoj Kynšperk se ujal pořadatelství letošních krajských přeborů v kategorii dospělých. Konat se
budou v sobotu dne 21.01.2017. Propozice budou včas rozeslány a zveřejněny. Nominace
regionálních svazů byla řádně a včas dodána. Hráči v základu družstva SK TTC Františkovy Lázně a
SKST Cheb „A“ mají automatický postup na MČR.

5. Evidence žlutých karet:
1. Lucie Kociánová, TJ Sokol Velká Hleďsebe

1x

2. Jakub Visinger, TJ Baník Vintířov

2x

6. Společenský koutek:
V prosinci oslaví své jubileum:
Jana Šafratová

TJ Spartak Horní Slavkov

50 let

VV KKSST jubilantovi přeje všechno nejlepší, zdraví, štěstí a pohodu a rovněž spoustu pracovních a
sportovních úspěchů.
VV KKSST dále přeje všem sportovcům, funkcionářům a jejich rodinám krásné prožití svátků
vánočních, pohodu a spokojenost, a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí a především
sportovních i osobních úspěchů.

Tomáš Skála

Mgr. Michal Janský

Mgr. Jan Kořínek

předseda VV KKSST

sekretář KKSST

předseda STK

